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EGY SZÁL ·GYUFA

Pál Jánoséknál történt ez az egyszerű kis eset, melyben nem történik
tulajdonképpen semmi. Oreg Pál J ánoséknál, az öreg napszámoséknál, a tél
folyamán, hogy méteres hóval havazta be a Jóisten a falut s oly csendes,
egyszerű volt ez a világ, mintha az emberek csak mint hó alatti csendes és
egyszerű életű bogarak mászkálnának, szöszmötölnének, kicsit élnének, aztán
visszaadnák egyszerűen a Jóisten kezébe az életet, akitől vették volt, mond
ván: lejárt az időm, oszd ki az életet másnak, Uram.

S mint ennek a csöndes, hó alatti életnek nincs kezdete, talán vége sincs,
úgy a történetemnek sincs tulajdonképpen, s meg vagyok akadva, hogy hol
is kezdjem. Mert akárhol elkezdhetném.

Mert Pál János megszületett napszámos sorból, csak a világra nyikkant
egy szép tavaszi napon, következményeként egy augusztus végi ölelésnek.
Nem húzták meg ünneplőre a harangokat, nem sütött fényesebben a nap,
az emberek nem beszélték izgatottan a nagy eseményt, a Bodri sem vak
kantott eggyel se többet, s még csak egy falevéllel se bújt ki több a nagy
eseményre, hogy Pál János megszületett. Minek is? A szegény emberek úgy
születnek, mint a gyep vagy a virág: titokban és észrevétlenül. A bába két
napig ment hozzájuk, aztán minden a rendes kerékvágásban ment tovább.
Az anyja kilencednapra már kint kapálta a kukoricát,

Cseperedni is ugy cseperedett Pál János, mint a kis bükkök az erdőn,

vagy rrunt az egyszerű bogáncsok a határban, úgy nőtt s telt fel erővel, mert
e Világon mindennek erősnek kell lenni, de a szegény embernek különösen,
mert annak masa se lesz aztán egész életére, csak az ereje. Ez ad betevő

falatot neki, ez takarja be ruhával a testét, ez hozza a családot s ez hozza még
az örömexet is, meiyek a szegény embert meg-meglátogatják néha. Talán
kívancsisagból, hogy rniként is mehet ott az élet.

No, hát feícseperedett Pál János kenyéren, tejecskén, kukoricaprószán
meg a szegények többi eledeíein, apránként felnőtt, tízéves koráig libákat
őrizett, aztan a falu birkáit az öreg Kovács Mihállyal, Közben megismerte a
csillagos eget: az Isten szemét, a Kaszást, a Fiastyúkot meg a többit, fölér
tette, melyek a mérges füvek s melyek azok, amelyeket nyugodtan haraphat
a jószág, megtudta, hogy eső után kapja a bika a kérgeséget a fölszippantott
apró bogaraktól. Bizony nem akart ő semmi különöset, mint ahogy az embe
rek hiúságból, nyugtalanságból vagy szomorúságból akarnak néha. Épp ezért
szeretettel vette, ha azsombikosban lába nyomán felbuborékolt a víz, ha a
szárcsa szólt este a nádasban, s ha tavasszal a fürge állatok szerelemmel ke
resték egymást. Mihály bácsi volt a világ legnagyobb bölcse. A jegyző, a pap,
a tanító - hát azok csak urak. Egy egesz idegen s oly messze világ, akár a

. Kaszás-csillag az égen.
Tizennégy éves korában kévét kötött, tizenhat éves korában aratott már.

Ezen a télen kezébe nyomták a fejszét, hogy menjen irtani az erdőt. A fej
szét hóna alá vette s ment. És döntögette a fákat, rakta a tüzeket a hó kö
Zött, s hazahordta, amit keresett.

A Julist tizennyolc éves korában szerette meg krumplikapáláskor az ura
sági földön, nyáron aratásban már összekerestek. szüretre összeadta őket a
pap egész egyszerűen. minden kűlőnősebb világmozgató emóció nélkül egy
csípős őszi délutánon, áprihsra az első gyerek is megvolt. aki éppúgy jött,
mint Pál János hajdanában: egy levéllel se bújt ki több jöttére az ágon.

Aztán nyolc gyereket hozott a világra az asszony. Pál János nyolc száj
nak keresett, egyszerű és természetes következményeképp apaságának s anél
kül, hogy egyszer is fellázadt volna.
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Ezalatt a világ természetes rendje szerint megöregedtek. Az asszony el
hullatta a fogait, elvesztette a szépségét, Pál János derekába beállt a reuma,
lábába a köszvény, izmaiba az öregség. Míg idáig jutott, két ujját elvitte a
szecskavágó, lábát megvágta a balta, haját kifakította az idő s mindezek
mellett szárnyra bocsájtott nyolc új embererőt : nyolc vállat, hogy emeljen,
nyolc pár kezet, hogy birkózzék és nyolc szájat, hogy ízlelje a világot s pa
naszkodjék, ha éppen van panasza, de csókoljon is, mert megint csak kell az
ember az egyszerű kötelességek alá.

Egy nap arra ébredt, hogy 76 éves, a felesége meg 70, hogy iszonyatos
szép tél van, amilyet csak gyerekkorában látott, hogy munkában rég nem
volt már, nem bír már semmiféle szerszámot, hogy már három hete csak úgy
öltözötten hever az ágyon, a gyerekektől csurran ez-az, eleség, kis ruha meg
bakancs, s egy nap különösképpen arra, hogyatűzhelyben vígan ropog a
venyige, szép foltokat rajzolva a földes pádimentomra, a pap ott ül előtte jó
bundában s igen szépeket mond neki a Jóistenről, a mennyországról meg az
angyalok karáról.

Ahogy a pap kifordult, azért csak megdicsérte.
- Derék ember ez, te, hallod-e Julis.
- Az - mondta az asszony. - Azér pap.
Ezzel elintézték.
Vacsoráig úgy fordult, hogy kialudt egy cseppig a tűz és sötétben ették

meg a déltől maradt krumplikását.
- Hallod-e Julis - dödörgött az ember az ágyon -, gyújthatnál vagy

egy szál gyufát, mert nem találom a szájam. .
- A lámpát - mondta az asszony. - ·Vén ember, te, majd meggyúj

tom a lámpát, hogy megtanáld.
Kotort a tűzhely körül, meg is találta a gyufáskatulyát, de muszáj volt

nevetnie, olyan nevetséges volt a dolog.
- Hallod-e, ember - kuncogott -, mán muszáj lesz a füledbe rakni

azt a kását, mer bizony nincsen itt egy szál gyufa se. A tűz meg éppen
hogy egészen lehúnyt.

Ezen csöndes dödörgéssel elnevetgéltek. Mert nevetséges is, mikor nincs
a háznál egyetlen szál gyufa se, a tűz meg éppen hogy akkor húny le egé
szen. Már most ugyan miképpen lehet ilyenkor lámpát gyújtani, hogy az
ember megtalálja a száját.

- Hászen csak megesszük így is valahogy - nyugodott bele az ember.
Ambátor nem is köll már.
S letette maga mellé a ládára.
Kint vastagon esett a hó, szél paskolt az apróka ablakon, mintha dö-

römbölne.
- Fázik a szél, Julis ereszd be - mondta az ember. \
- Nem fázik az - mondta a vénasszony -, otthon van az odakint.
Már ezt az ágyból mondta, a másik ágyból, mert ő is lekászolódott. Kez

dett kihúlni a szoba, hideg volt ilyen öreg asszonynak fönt babrálódni a
sötétben.

Igy az estéli fekete csöndben, míg kint hullott a téli ég hava, a gyere
kekre fordult a beszélgetés. A Jancsira, aki kocsis, a Jóskára, aki béres, az
Andrisra, akinek fél lábát levágták, meg az Annusra, aki a ravazdi erdő

őrnél van férjnél, meg a többire míndre, akiket fölneveltek s kiröpítettek
ők ketten szegényemberek. S míg a szó ballagott, az öreg szó baktatott to-

. vább, az embernek megint eszébe jutott a mennyország, s dicsérte csöndes
fényű szóval.

-- Ott ám nagy a ragyogás, hallod-é: tyű, Julis, borzasztó fényesség
van ottan. A sok arany meg ezüst, gyémánt meg mindenféle drágaság csak
úgy fénylik, s ahogy az Atyaisten ül a trónuson, hát az ojan, no, ojan az,
hogy napra nézhetsz. de Orá bizony sehogy sem. Csak akkor, mikor aszon
gye: no, fiam vagy jányom, gyeride, oszt igazítsd meg ezt a vánkust a lá-
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bam alatt, mert kegyetlen rosszul ülök. Hát akkor ránézhetsz, mer ez annyit
jelent, hogy: no, halandó ember, hát tedd komóttá magad.

- Meg aztán. - ingerkedett az asszonnyal, mert világéletében tréfás
ember volt -, azér is jó leszen odafönt, tudod, asszony, mer, hogy nem mu
száj gyufának lenni a háznál, hogy kigyujthasson az ember. Mer hogy ott'
örök leszen a világosság.

Ezen aztán. elaludtak szépen, csöndesen, a két szegényember, akiknek
nem volt soha hosszabb vágyuk egy szál gyufánál. Rátették szépen a ván
kusra a fejüket, s kint hullott a hó, fütyült a vén csavargó téli szél. Úgy
tizenegy óra tájt a vénasszony nyöszörgésre riadt fel s gondolta ki kellene
gyujtani, hogy megnézze, mi van az emberrel, hogy úgy nyöszörög. De men
ten eszébe jutott, hogy nincs a háznál egyetlen szál gyufa sem, hát meggon
dolkodott rajta még egy kicsit s azt gondolta még, hogy megnézi reggel, még
ínkább, hogy megkérdezi az embertől magától, hogy mit álmodott. Mert azt
gondolta, hogy talán kergetik álmában, azért nyöszörög. Mindamellett csak
az egy szál gyújtón múlott, hogy nem gyújtott világosságot.

Reggel aztán, hogy az Isten gondoskodott fényességről, ott találta öreg
Pál Jánost kínyújtózkodva az ágyában. Bizony hideg volt már és kemény,
akár az ágy deszkája maga, szepen feküdt mellén a két keze, csak a jobb
hüvelyk és mutató ujja állt olyanformán, mintha igazitana valamit, s a szá
ján volt boldog mosolygás. De ez is csak csöndes és olyan, mint ahogya sze
gényemberek szoktak mosolyogni, mikor valami nagy öröm éri őket, zavar
tan és bátortalanul.

Ez hát Pál János történetének a vége, ha ugyan végének lehet nevezni.
Mert Pál Jánosok mindig vannak, akik úgy jönnek a világra, mint a gyep
vagy a virág, s úgy is múlnak el: titokban és észrevétlenül. Ami közbül van,
az csak annyi, mint egy szál gyufa világossága. Egy szál kis gyufáé ...

LEVÉL RÉGI FÖLDRAJZTANÁROMHOZ
Adassék ez a levél régi, jó, kedves tanárom, főtisztelendő Horváth Cézár

kezébe Komáromban, a bencés gimnáziumban, amint ül, mondjuk, a második
osztály katedráján és hallgatja, amint földrajzból felelnek a gyerekek. Ne
haragudjék, hogy zavarom, de a kettőnk dolga ez s neki szerétném elmon
dani, amit itt írandó vagyok. Lehet, hogy csak ennyi az egész: tanár úr, ké
rem, rájöttern valamire, tessék csak meghallgatni! De az is lehetséges, hogy
valami kis panasz is van benne. Nem, nem a tanár úr ellen! Dehogy! Csak
hadd emlékeztessem egy egyszerű jelenetre, Tanár úr!

Lehet, hogy 1914 tavaszán volt, nem tudom pontosan. Mindenesetre béke
volt, én másodikos diák voltam s vagy negyedmagammal ott álltam a pa
dok előtt egy földrajzórán. Nagy ismétlés volt, ha jól emlékszem, a tanár
úr fent ült a katedrán s azt kérdezte:

- No, mondd meg nekem, mi Peru fővárosa?

Én ott álltam és megijedtem, mert nagyon elevenemre tapintott. Nem
tudtam ugyanis pontos feleletet adni a kérdésre s most már bevallhatom, hogy
sokáig, még nagyon sokáig tisztázatlan volt bennem a dolog, hogy vajon
Peru fővárosa Lima-e vagy Valparaiso? Én természetesen Valparalsót mond
tam - a vakszerencsével soha. életemben nem voltam jóban, azóta is tartjuk
a közömbös viszonyt -, s rögtön el is szégyelltem magam, mert a tanár úr
arcán láttam, hogy rosszat mondtam, s én még jeles diák voltam akkoriban.
Hát röstelkedtem az egész órán, sőt egész délelőtt bántott az ügy, mert tiszta
jeles bizonyítványt szerettem volna hazavinni s azt gondoltam, annak most
vége Peru miatt.
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Ez történt, s tulajdonképpen ez volt abban az időben az egyetlen bá
natom. Nem sokáig tartott. Mert rettentő boldog tudtam lenni abban az.
időben még, talán a háború is emiatt tört ki, emiatt a túlzott boldog
ság miatt. Mert én emlékszem, boldog volt a Ferenc bácsi is, akinél laktam
és Bindernicsék is boldogok voltak, az volt a Laky könyvkereskedő is, a
sekrestyés a Szent András templomban, valami zse-betűvel kezdődött a neve,
úgy emlékszem, és körülbelül mindenki boldog volt. Az akkori boldogtalan
ságok! Eh, egy kicsi felhő az égen s kész. Hát nem sokáig nyugtalankodtam
Peru miatt - ne haragudjék a germanizmusért -, "muszáj" volt boldognak
lennem.

Mindez most jutott eszembe, ma délután, hogy újságet olvastam és szép
rendesen, mindennapian, megszokottan kimondtam magamban egy idegen
községnevet. Ettől a névtől jutott eszembe az egész huszonöt esztendővel ez
előtti jelenet, s az is, hogy én amiatt a Peru rruatt tulajdonképpen tartozom
a tanár úrnak egy becsületes és komoly beszámoióval a föidrajzí tudásomról.
igen, szeretném a negyedszázados csorbát - csak úgy egymás közt és bizal
masan - kiköszörülni.

Mert azóta úgy megtanultam a földrajzot, kedves jó Tanár úr, hogy so
hasem felejtem el. Szinte - mintha csak büntetés lenne azért az egy mulasz
tásért - azóta üres óráimban folyton-folyvást csak földrajzot tanuuam, egyre
csak azt, országok és világrészek földrajzát . .. Istenem, szigorlatozni is tud
nék ebből a tantárgyból! De csak késői pótvizsgára jelentkezem a Tanár úr
nál, s elmondom például, hogy Abesszinia se ejt ma már zavarba. En ponto
san tudom, egy üres térképbe biztosan belerajzolhatnám, hogy hol van Gon
dar. De azt is, hogy hol fekszik Adua, Harrar, Akszum, sőt lVlakalle, sőt Di
redaua. Egyetlen milliméterrel sem tévedek, Tanár úr: az olasz-etióp háború
óta csaknem úgy ismerem Abessziniát, mint a hazámat. De jelesre referál
hatok, Tanár úr, Spanyolországból is. Akár negyven-ötven kisebb-nagyobb
spanyol város és község nevét felsorolom egyszuszra és nem lehet megfogni
engem: soká tartott a spanyol polgárháboru.

S a lengyel földrajzban is jártas vagyok. De még mennyire! Almomból
felkeltve megmondom akár, hol fekszik Modlin, hogy kanyarog a Visztula
és a Narewi s hogy Ciechanow és Míawa, a varsó-dancígí vasutvonal két nagy
állomása. Przasnysz Ostrolenkától mintegy 40-45 kilométerre található nyu
gat felé Wyskow, Pultusk, Lomza és Wizna a Narew meliett. Wloczlawek
és Torun Visztula bal parti helyek, de már Plock és Plovsk a jobb parton
terülnek el.

Nincs itt hiba, Tanár úr kérem, hisz most volt a lengyel-német háború.
Igaz ugyan, hogy csak hat hétig bújhattam a térképet, de azért egész jól
megtanultam. Bármelyikről kérdezhet, Tanár úr, nem tévedek. Többé nem
kétségesek a fogalmak: Peru fővárosa Lima és Chiléé Valparaiso. Megbíz
ható a tudásom, pontos és állandó.

Csak éppen: szomorú vagyok egy kicsit, Tanár úr! Itt egymás közt s
ennek az 1940-es újesztendőnek a már egyáltalában nem érzékeny és nem
romantikus kezdetén megmondhatom, hogy szomorú vagyok; egy kicsit gaz
dátlan s egy kicsit céltalan, s arra jöttem rá, hogy mindez emiatt a rengeteg
és precíz földrajztudás miatt van. Amiatt, hogy többé nem jövök zavarba
és nem keverern össze a helyneveket. Nem tudom őket összekeverni, az
agyam rögtön helyesbít.

Túlságosan sok földrajzot kellett tanulnom az elmúlt huszonöt év alatt,
kedves jó Tanár úr! Hogyan lehetne ezt elfelejteni? Ne haragudjék, hogy za
vartam ezzel a levéllel, de tessék megmondani, hogyan lehet ezt a temérdek
földrajzot elfelejteni?!

(1940)
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